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الحذر من الترف وسعة الللرزق, وجلله ذلللك أن الللله ...
تعالى أخبر بأن بسط الرزق سبب للبغللي, وهللذا كقللوله

 كل إن السنسغغغغان ليطغغغغغى أن رآهتعلللللالى : ((
وأخللبر النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم أن استغنى ))

أخوف ما يخاف علينا مللا يفتللح علينللا مللن زهللرة الللدنيا,
فليحذر النسان ما يبسط له ملن الللرزق, فلعللل شللقائه
. يكون بسببه, نسأل الله السلمة والعافية
ومن فوائد هذه الية الكريمة : حكمة الله تبارك وتعالى

(( ولكن ينزل بقدر مافيما ينزل من الرزق لقوله : 
. (( يشاء
ومن فوائدها : إثبات المشلليئة لللله تبللارك وتعللالى حللتى
 .فيما يحصل للعبد
ومن فوائدها : الشارة إلللى أن توسلليع الللرزق لشللخص

 إسنهوتضييقه لخر مبنللي علللى خللبرة وعلللم لقللوله : ((
  (( بعباده خبير بصير
. ثم قال عز وجل

ممغغا : القارئ دد  ععغغ مب عن  دمغغ مث  عيغغ مغ عل لل ا زز منغغ لي دذ ي  لل مو ا له مو  ))
لد ) دميغغ مح عل يي ا دل مو علغغ مو ا لهغغ مو له  متغغ مم عح مر لر  لشغغ مين مو لطغغوا  من )مق

28[الشورى: ]. 
) ينزللله مللن(( وهو الغغذ ي ينغغزل الغيغغث ) : الشلليخ

أين ؟ من السماء, الغيث أي ما يحصل به الاغاثللة وهللي
 أي مللا(( من بعغغد مغغا قنطغغوا ))النقاذ من الشللدة 

" (( الغيغغث )) المطغغرقنللط العبللاد قللال المفسللر: 
(( من بعد ما قنطوا )) أ ي يئسغغوا مغغن سنزولغغه "
لتأخره عن وقته قللالوا : إذن هللذا العللام مللا فيلله مطللر,
فينزل الله المطر, وإنزال المطر علللى حيلن شللفقة لله

1



2

وقنوط من نزوله يكون أشلد وقعلا فلي النفلوس وأبيلن
" (( وينشرلرحمة الله تبارك وتعللالى وفضللله, قللال: 

 هكذا قللال المفسللر : ولللورحمته )) يبسط مطره "
كان المراد كملا قللال لقلال : ينلزل الغيللث ملن بعلد ملا
قنطوا وينشره, ولكن الصواب ينشر رحمته أي الرحمللة
التي تحصللل بهللذا الغيللث مللن نبللات الللزرع ودر الضللرع
وسعة الرزق واغيلر ذللك مملا ينشلأ علن المطلر, وقلال
بعض العلمللاء: ينشللر رحمتلله أي يجعللل السللماء صللحوا
حتى تخرج الشمس, وفي هذا نظر اللهم إل إذا وصلللت
المطار إلى حد يخشى من ضررها فحينئذ يكللون انجلء
الغيم وخروج الشمس يكللون رحمللة, أمللا مجللرد خللروج
الشمس وانجلء الغيم فللإنه ليللس برحمللة لكنلله حكملة,

(( وينشغغرنعلللم أن الللله تعللالى يفعللل هللذا لحكمللة 
 .  فالمسألة أعم مما ذكر المؤلفرحمته ))

"  (( وهغغغو الغغغولي )) المحسغغغن للمغغغؤمنين 
" (( وهغغو قللوله : (( الحميد )) المحمود عندهم "

 ففسللر الوليللةالغغولي )) المحسغغن للمغغؤمنين "
(( وهوبالحسان, والصللواب أن الوليللة أعللم فقللوله: 

 أي اللللذي يتلللولى أملللور عبلللاده وقلللوله:الغغغولي ))
 أي المحمود على هذه الولية لنهللا وليللة(( الحميد ))

رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليهللا, إذا كللان الللله تعللالى
هو الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليلله المللور ؟ يلجللأ
إلى الله عز وجل لنلله ولللي, كمللا أن اليللتيم يرجللع إلللى

 أي(( الحميغغد ))وليلله فللي تصللريف مللاله, وقللوله : 
المحمود على وليته, وولية الله تبللارك وتعللالى تنقسللم
إلى قسمين ل تخللرج عنهمللا : إمللا إحسللان وإمللا عللدل,
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والثالث: ممتنع وهو الظلم, فولية الللله تعللالى ل تخللرج
 . عن هذين المرين أعني: الحسان والعدل
من فوائد الية الكريمللة أن إنللزال المطللر بيللد الللله عللز

(( وهو الذ ي ينزل الغيثوجل لقوله :   )) .
ومن فوائدها : أن لنزال المطر زوال الشدة لن الغيث
. هو إزالة الشدة
ومن فوائد الية الكريمة : أن النسللان ل يصللبر, طبيعللة
النسان أنه ل يصبر, فيستولي عليه اليأس والقنوط من
رحمة الله, والذي يجب على المرء أل يقنط مللن رحمللة

منالللله كمللا قللال عللز وجللل:  دذي للغغ م ي ا دد مبغغا دع ميغغا  عل  لق  ))
ده لل دة ال مم عح مر عن  دم لطوا  من عق مت عم ل  ده دس لف عسن مأ ملى  مع لفوا  مر عس مأ

(( ومن يقنط من رحمة ربه) وقال عن إبراهيم : )
) فللالواجب عليللك إذا مسللك سللوء ألإل الضغغالون )

تقنللط, الللواجب أن تصللبر وتحتسللب, ودوام الحللال مللن
المحال, لكن الله تبارك وتعللالى يللذكر الشلليء بحسللب
الواقع ل بحسب ما ينبغي للنسللان مللن ملزمللة الصللبر
. وانتظار الفرج
ومللن فوائللد اليللة الكريمللة : أن نللزول المطللر رحمللة

 وهللذا علللى تفسللير (( وينشغغر رحمتغغه ))لقللوله :
المؤلللف أن المللراد بالرحمللة المطللر, وقللد ذكرنللا أن
الرحمة أعم من ذلك, وهللو هكللذا تشللمل نللزول المطللر
نبات الرض سمن المواشي كثرة التصرفات والحركات
.
ومن فوائد الية الكريمللة : إثبللات وليللة الللله عللز وجللل

) ولم يقيد(( وهو الولي )لجميع الخلق لقوله:  . 
واعلم أن ولية الللله تعللالى نوعللان وليللة خاصلة ووليللة
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عامة, الولية العامة: هي التي تشمل ولية الله سبحانه
وتعالى لجميع العباد مؤمنهم وكللافرهم برهللم وفللاجرهم
صللغيرهم وكللبيرهم ذكرهللم وأنثللاهم هللذه عامللة, ومنهللا

)(( ثم ردوا إلى الله مولهم الحق )قوله تعالى : 
 .هذه من الوليات العامة لن المراد بهم الكافرون
الولية الخاصة: هي التي للمللؤمنين فقللط ودليلهللا قللول

(( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم منالله تعالى : 
الظلمغغات إلغغى النغغور والغغذين كفغغروا أوليغغائهم
)الطاغوت يخرجوسنهم من النور إلى الظلمات )

إذن ما الفرق بين الخاصة والعامة ؟ الفللرق بينهمللا فللي
المحل ظاهر, الوليللة العامللة تشللمل كللل أحللد, الوليللة
الخاصة بالمؤمنين, الفرق بينهما أيضا من حيث الثللر أو
التللأثير أن الوليللة الخاصللة تسللتلزم توفيللق الللله تبللارك
وتعالى للعبد في الهداية واغير ذلك, والعامللة ل تسللتلزم
ذلك, فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام ومع ذلللك لللم
 .يهدهم لن الحكمة تقتضي أل يهديهم
ومن فوائد الية الكريمة: أن ولية الللله تعللالى محمللودة

 اقللرن بيللن(( الولي الحميغد ))على كل حال لقوله: 
 تجلللد(( وهو الغني الحميد ))هذا وبين قوله تعالى: 

التناسب التام, فللالغني الحميللد الللذي يحمللد علللى اغنللاه
بحيث يغني به من شاء, والولي الحميد الذي يحمد على
وليته بحيث يختص بالوليللة الخاصللة مللن شللاء ويمنعهللا
عمن شاء, وعلى كل حال فللوليته حميللدة واغنللاه حميللد
. عز وجل

 كلهمللا صللحيح ول مرجللح لحللدهما يحمللل... : الطالب
عليهما جميعا ؟
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 : بشرط أل يتنافيان, هنا يتنافيان, وجلله ذلللك أننللاالشيخ
إذا قلنا : يستجيب أنها عائدة على الله عز وجل صللارت
الذين محلها النصب فهم مجابون, وإذا قلنللا : إنهللا تعللود
على الله صارت الذين مفعول به, وأيضا يضللعف القللول
الثاني أن يستجيب الذين آمنوا يعني أن الذين هم الذين

 فإن(( ويزيدهم من فضله ))استجابوا لربهم قوله: 
الصل أن الضمائر تكون واحدة, ومعلوم أن الزيادة من
الفضل خاصة بالله عز وجل, فالقول بأنها تحتمل الثاني
. ضعيف لنه مرجوح

 : شيخ أحسن الله إليك من هذه الية من قللولهالطالب
تعللالى: (( ولللو بسللط الللله الللرزق لعبللاده لبغللوا فللي
الرض )) ذكللر بعضللهم أن الفقيللر الللذي أفقللره الللله

 يعنللي...سبحانه وتعالى لحكمته ل يجوز لحد أن يغنيلله 
يعطيه شيئا يستغني بلله يللأكله فقللط, كونللك تعطيلله مللا
 يستغني به سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ؟

: من قال هذا ؟الشيخ !
" تقديس الصغغوفية : ذكروا هذا فللي كتللاب الطالب

 هذه فتوى واحد من العلماء ؟للخشخاص "
 : ل عبرة بأقوال الصوفية, هل أنت كنللت صللوفياالشيخ

 من قبل ؟
. : أي قبل كنت صوفياالطالب

 : والحمد لله الذي أنقذك منهم, هذه نعمة كبيرة,الشيخ
ل هذا اغيللر صللحيح لنلله لللو كللان كللذلك لللم يجعللل الللله
للفقراء حظا من الزكاة, أليس الله تعالى جعل للفقراء
حظ من الزكاة ؟ وأمر بالحسان إلللى الفقللراء ؟ يتللبين
  .ضعف هذا القول
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 : ما الفرق بين اليأس والقنوط ؟الطالب
 : القنوط أشد اليأس, يعني إذا ارتفع اليأس حتىالشيخ

. لم يبق في النسان أي أمل فهذا قنوط
... : الطالب

 وأيضلا المرجللح عنللدنا... : ل, الللذين مفعللول بلله الشيخ
مرجلللح عللللى أن المجيلللب هلللو اللللله وهلللو قلللوله:

 لللو كللان كللذلك لقللال:(( ويزيغغدهم مغغن فضغغله ))
فيزيدهم بالفاء, يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات
اء حلرف العطلف اللذي فيزيدهم إذا اسلتجابوا, فلملا ج
يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح مللا
قللللت, وإل لقلللال: ويسلللتجيب اللللذين آمنلللوا وعمللللوا
الصالحات فيزيدهم أي بسللبب اسللتجابتهم يزيللدهم مللن

(( فاسغغتجاب وعلى الجابة قال الله تعالى : ...فضله 
 .  يعني أجابهملهم ربهم ))

 : هذا من القنوط, إذا نزل بالنسان ضائقة وقللدرالشيخ
ن في نفسه أنه ل يمكن زوالها فهذا قنلوط بل شلك, لك
إذا قدر في نفسه أنه ل تمكن إزالتها من المخلوق فهذا
حق, يعني بعض المللراض مثل حسللب المعللروف أنلله ل
يمكن للخلوق أن يزيلها, لكن قللد تللزول بللإذن الللله عللز
وجل, يذكر لنا أن بعض القراء الذين وهبهم الللله تعللالى
إيمانا وتقوى يقرأ على المصاب بالسرطان فيبرئ بللإذن
الللله, والسللرطان حسللب الطللب الحسللي يرونلله مللن
المللراض الميئللوس منهللا, إذن اليللأس مللن أن هللذه
الضائقة ل تزول على يد المخلوق حق ول مانع فيها, أما
من عند الخالق فل يجوز, لن الله على كل شيء قدير,
والذي خلقك من ماء مهين قللادر علللى أن يشللفيك مللن
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هذا المرض مثل, والذي أخرجللك مللن بطللن أمللك ليللس
عليللك ثيللاب حللتى هيللأ الللله لللك الثيللاب قللادر علللى أن
يكسوك بالغنى بعد الفقر, فل تيأس من رحمة الله أبدا,
انتظر الفرج ولكن اصبر, ل تتعجل المللور فللالله تعللالى
ة. أتي بهلا فللي النهاي جعل لكلل شليء سلنة وطريقلة ت
  .انتهى الكلم على ما سبق الن

: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبللاركالشيخ
ممغغاوتعالى :  دد  ععغغ مب عن  دمغغ مث  عيغغ مغ عل لل ا زز منغغ لي دذ ي  لل مو ا له مو  ))

لد ) دميغغ مح عل يي ا دل مو علغغ مو ا لهغغ مو له  متغغ مم عح مر لر  لشغغ مين مو لطغغوا  من )مق
] ما المللراد بللالغيث ؟ ... وهللو هنللا ؟ وهللو28[الشورى:

.المطر
: هل هناك فرق بين الغيث والمطر ؟الشيخ  

: نعمالطالب .
: ما هو ؟ الغيث تزول به الشدةالشيخ .

: والمطر قد ينزل ول تزول به الشدةالطالب .
: هل هناك دليل على هذا ؟ قول النبي صلى اللللهالشيخ

( ليغغس السغغنة أل تمطغغروا ولكغغنعليلله وسلللم : 
 ( السنة أن تمطروا فل تنبت الرض خشيئا

 هل فللي هللذا(( من بعد ما قنطوا )): قوله : الشيخ
 تقرير للقنوط وأنه جائز أو بيان للواقع ؟

: بيان للواقعالطالب .
: بيان للواقع, لن القنوط حكمه شرعا ؟الشيخ

: ل يجوزالطالب .
: ل يجوز, بل هو من كبائر الذنوب طيبالشيخ . 

: الخبار عن الواقع ل يعني إقللراره ودليللل هللذا ؟الشيخ
(( ليكغغوسنن مغغن أمغغتي أقغغوام يسغغتحلون الحغغر
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( لغغتركبن وقللوله : والحرير والخمر والمعغغازف )
 وإخبللارهسنن من كان قبلكم اليهود والنصارى )

بأن الظعينة تخرج من كذا إلللى كللذا ل تخشللى إل الللله,
 .هذا الخبار عن الواقع ل يقتضي حله وإقراره

: وليللة الللله تبللارك وتعللالى تنقسللم ؟ إلللى عامللةالشيخ
وخاصة, والخاصة تختص بمن ؟ بالمؤمنين, ما الللدليل ؟

(( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم ...قوله تعالى : 
(( ثغغم ردوا إلغغى اللغغه). الوليللة العامللة ؟ قللوله: )

) وهي عامة لجميع الناسمولهم الحق ) . 
: الحميللد فعيللل بمعنللى ؟ بمعنللى المحمللود, هلللالشلليخ

هناك في اللغة العربيللة صلليغة فعيللل بمعنللى مفعللول ؟
قتيل بمعنى مقتللول, طيللب. يعنللي أن الللله يحمللد علللى
وليته, حميد يعني على وليته, فكل ملا أجللراه الللله علز
  .وجل في ملكه فإنه محمود عليه

: ماذا كان يقول النبي صلى اللله عليلله وسللم إذاالشيخ
( الحمد لله على كل حالأصابه ما يسوئه ؟ يقول: 

( الحمغغد للغغه الغغذ ي؛ وإذا أصللابه مللا يسللره قللال ؟ )
 وأمللا مللا يقللوله بعللضبنعمتغغه تتغغم الصغغالحات ),

الجهال: الحمد لله الللذي ل يحمللد علللى مكللروه سللواه,
فهذه عبارة بدعية ل تجوز, لنها تنبأ عن كراهة النسللان
لما يفعله الله عز وجل, ثللم هنللاك تنللاقض بيللن مكللروه
ومحمود, ثم إن كل ما يجريه الله عللز وجللل فللإن علللى
النسان أن يرضى به, لن من اليمان اليمللان بالقضللاء
خيره وشره, فالمهم أن هذه عبارة محدثللة ينهللى عنهللا,
ويقال لمن يقولها: قل ما قاله الرسول صلى الله عليلله
  .وسلم وهو الحمد لله على كل حال
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 :ثم قال الله عز وجل
دض: القللارئ عر ل

م موا دت  موا مم لسغغ لق ال علغغ مخ ده  دت ميغغا عن آ دمغغ مو  ))
مذا دإ عم  دهغغ دع عم مج ملغغى  مع مو  لهغغ مو ةة  لبغغ مدا عن  دم مما  ده دفي لث  مب مما  مو

رر ) ددي مق لء  مشا 29)[الشورى:مي ].
(( ومن آيغغاته خلغغق : قللال الللله عللز وجللل : الشلليخ

) من للتبعيض, وآيات جمللع آيللةالسماوات والرض )
وهي العلمة المعينة لما كللانت للله, العلمللة الللتي تعيللن
الشيء وتحدده يقللال لهللا: آيلة, مللن آيللات الللله أي ملن
علمللاته الدالللة علللى كمللال قللدرته عللز وجللل وكمللال
سلطانه خلق السماوات والرض فإنه ل يمكن لي أحللد
أن يخلق مثلهن, وسللبق الكلم عللن السللماوات والرض
  .ولما جمعت الولى والثانية أفردت وما أشبه
" وخلق (( ما بث )) فرق وسنشر (( فيهمغغا )) " 

" (( من دابغغة ))  وهغغيأي في السللماوات والرض 
 قللوله: (( مللا بللث )) يعنللي:ما يدب علغغى الرض ",

  وبلللث بمعنلللى فلللرق ونشلللر(( مغغغا بغغغث ))خللللق 
 أي في السماوات والرض (( من دابللة ))(( فيهما ))

أي مما يدب على الرض من النسان واغيللره, فهللو مللن
آيات الله, من آيات اللله فلي هلذه المخلوقلات أن اللله
سبحانه وتعالى أعطى كل شلليء خلقلله ثللم هللدى, تجللد
ببهللم ل عقللول لهللا تجللدها تكسللب رزقهللا حيوانات وهي 
وتذهب تطلبه, وتخزن ما تخزن منه إن كان ممللا يخللزن
من القوات, وتجدها تحن لولدها وترحم أولدها وتجوع
لشبعهم, إلى اغير ذلك مما إذا تللأملته عجبللت مللن هللذه
المخلوقات البهم, الطيور أعطاهللا الللله عللز وجللل قللوة
نظر بعيد بدليل أنها ترى الحب وهللي فللي جللو السللماء,
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والدمي ل يرى هذا بل شك, لكللن لمللا كللانت الطيللور ل
تمشي على الرض يسر الله لها بصرا نافللدا قويللا حللتى
ترى الحب وهي في جو السماء فتنزل وتأخللذه وتطيللر,
إلى اغير ذلك من اليللات العجيبللة, انظللر مثل إلللى الللذر
الصغير كيف يهتدي إلى جحره وهو يأتي إليه مللن بعيللد,
ثم إنه يمشي على خط واحللد شللاهدناه بأعيننللا, يمشللي
على خط واحد على البساط الذي ليللس بلله أثللر تللراب,
فتجده يصل إلى النهاية وإذا به ينحرف على زاوية, كيف
اهتدى إلى هذا ؟ إل بهداية الله عز وجل, وقللد قيللل إنلله
كلما مشى فإنه يخرج منه شيء أي مللادة يشللمها الللذر
الخر فيمشي تبعه, هذا من آيللات الللله عللز وجللل, تجللد
النمل وهو أكبر من الذر يحرص على أن يأتي بزاده من
بعيللد ثللم يخزنلله فللي جحللره, وإذا أراد أن يخزنلله أكللل
رؤوس الحللب مللن أجللل أل ينبللت, لنلله لللو بقللي الحللب
برؤوسه نبللت وفسللد عليلله, فتجللده يللدقم أعلللى الحبللة
وأسفلها حتى ل تنبت, ثم إذا جاء المطر وابتلللت الرض
ووصل البلل إلى جحره تجده ينقل هللذا الحللب ليخرجلله
إلى الشمس والهواء حتى ييبس, من الذي علمه ؟ الللله
عللز وجللل ل شللك, فهللو مللن آيللات الللله, ومللا أحسللن
الستعانة علللى هللذا بقللراءة كتللاب مفتللاح دار السللعادة
لبن القيم رحمه الله, مفتاح دار السعادة هذا ذكللر فيلله
عجائب, حتى ذكر فيه قصللة أن رجل وضللع طعمللا للذرة
من الذرات إما لحمة أو اغيرها, حاولت الذرة أن تحمللله
عجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها, فللأقبلن
إليه يزفون, لمللا أقبلللن عليلله نزعلله ورفعلله مللن الرض
فجعلت الذرة تطلبه ما وجدت شيئا, فانصللرفت وبقيللت
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الولى التي كانت قللد دلللت عليلله, فوضللع الطعللم فلمللا
تيقنتلله ذهبللت إلللى قومهللا فللدعتهم, فمللا أقبلللن نزعلله
فطلبنه فلم يكن رجعن, ثم وضع الطعللم للمللرة الثالثللة
فتأكدته هذه الللذرة ثللم رجعللت إلللى قومهللا تسللتفرعهم
فلما أقبلللن نزعلله, فلمللا طلبنلله ولللم يجللدنه أكلللن هللذه
الذرة نهائيا, قطعن أوصللال, يقللول فحكيللت ذلللك لشلليخ
السلم ابللن تيميللة متعجبللا منلله, قللال: نعللم كللل شلليء
مفطور على عقوبة الظالم الكاذب؛ وهذه كذبت عليهللن
وظلمتهللن فلللم يبقللى إل أن تعللدم, لن السللاعي فللي
الرض فسادا يجب إعدامه حتى الدمي, ولكن هل عليه
دية هذه المقتولة, الرجل ؟ نعللم, هللو ظللالم لهللا نسللأل
الله أن يعفوا عنه؛ على كل حللال قصللدي بللذلك أن كللل
شلليء هللداه الللله عللز وجللل لمللا خلقلله للله, حللتى الللذر
شاهدته أنا في حوض نخلة لما سقيت النخلة الماء دخل
الماء مللن تحللت الرض إلللى جحللر الللذر, فجعلللت الللذر
تحمل بيضها البيض وبسرعة حللتى أخرجتلله عللن المللاء,
من الذي هداها لهذا ؟ الله عز وجل وآيلات اللله كلثيرة,

)(( وما بث فيهما من دابغغة )ولهذا قال عز وجل : 
) فللأتى(( وما يبغغث مغغن دابغغة )وفي اليللة الخللرى: 

 .بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الستمرار
" (( من دابة )) وهو ما يغغدب علغغى الرضقوله: 

مغغن النغغاس وغيرهغغم (( وهغغو علغغى جمعهغغم ))
للحشغغر (( إذا يشغغاء )) جمعهغغم (( قغغدير )) "

(( أي جمع هذه المخلوقات (( وهو على جمعهم ))
 أي إذا يشلللاء جمعهلللم, فلللالمفعول بلللهإذا يشغغاء ))

 أي ل يعجللزه(( قغغدير ))محللذوف دل عليلله السللياق 
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" فغغي الضغغميرشلليء, يقللول المفسللر رحملله الللله: 
 الضمير: يعنللي فللي جمعهللم, تغليللبتغليب العاقل "

العاقللل لن الميللم الدالللة علللى الجمللع ل تكللون إل فللي
العقلء, وأما اغير العقلء فيؤتى بنون النسللوة, لكللن هنللا
أتى بضمير الجمع مع أن ما في الرض مللن دابللة أكللثره

" تغليغغباغير عقلء, لكن يقول المؤلللف رحملله الللله : 
 . " للعاقل
في هذه الية الكريمة بيان أن خالق السماوات والرض

(( ومغغن آيغغاته خلغغق السغغماواتهللو الللله لقللوله : 
) ولم يشاركه أحد في ذلكوالرض )  .

ومن فوائدها : أن هذه المخلوقللات مللن آيللات الللله عللز
وجل, ولكن يللا إخواننللا ل يتللبين أنهللا مللن آيللات الللله إل
بالتأمللل والتللدبر, لننللا اعتللدنا هللذه المخلوقللات اعتللدنا
طلوع الشمس واغروبها وطلوع القمر واغروبه, فلم يكن
ذلك محركا لقلوبنا لنه شيء معتاد, لكن لللو أننللا تللدبرنا
. هذه المخلوقات لتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة
ومن فوائد الية الكريمة: أن من آيات الله عز وجللل مللا
يبث في هذه السماوات والرض من دابة مللن الدمييللن
دل علللى واغير الدميين, فإن في كلل شليء منهلا آيلة ت
 .كال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته
ومن الفوائللد: أن ظللاهر اليللة أن فللي السلماوات دوابلا

) أمللا الرض(( وما بغغث فيهمغغا مغغن دابغغة )لقوله: 
فالللدواب فيهللا معلومللة لنللا, أكثرهللا معلللوم لنللا نعرفلله
ونشاهده, أما السماوات ففيهللا دواب لكللن ل نللدري مللا
هي, إن قلت الملئكة صار فللي ذلللك إشللكال, إن قلللت
اغير الملئكة قلنللا: إن الللله علللى كللل شلليء قللدير, لن
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الملئكة بين الله تبارك وتعالى أنهم أولوا أجنحة فقللال:
(( جاعغغل الملئكغغة رسغغل أولغغي أجنحغغة مثنغغى

) وذو الجناح يطير, وربما يكون يمشلليوثل ث ورباع )
أيضا, على كل حال نحن لسنا مكلفين إل بما نفهمه من
ظاهر الية ول نتجاوز ذلك, فنقول ظللاهر اليللة الكريملة
أن السماوات فيها دواب كالرض, وإذا سألنا سللائل: مللا
هذه الدواب ؟ قلنللا: إمللا الملئكللة أو اغيرهللا الللله أعلللم.
 .طيب

(( وما بث فيهمغغا مغغن دابغغة ))وقال بعض العلماء: 
(( مرج البحريغغنأي في الرض كما في قوله تعالى : 

(( يخغغرج منهمغغا اللؤلغغؤ) إلللى قللوله : يلتقيغغان )
) وزعموا أن ذلك ل يكون إل فللي المالللح,والمرجان )

والصللواب أن اليللة علللى ظاهرهللا فللي آيللة الرحمللن:
 وأن البحرين المالح والعذب كلهما(( يخرج منهما ))

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإن كان في أحدهما أكللثر
.
ومن فوائد الية الكريمة : تمام قدرة الله عز وجل فللي

: (( وهو علغغىجمع هذه الدواب ليوم الحساب لقوله 
. (( جمعهم إذا يشاء قدير
ومن فوائد الية الكريمة : الللرد علللى أولئللك المنكريللن

(( ايتغغوا بآبائنغغا إن كنتغغمللبعلللث اللللذين قلللالوا : 
 المنكلللرون للبعلللث يقوللللون: إن كنتلللمصغغادقين ))

فيقال: إن الله تعالى لم يشللأ ذلللك صادقين هاتوا آباءنا,
وسيشاؤه فيما بعد, وأنتم لم يقل لكم إنكللم مجموعللون

(( إن الوليغغغن والخريغغغناليللللوم بللللل قيللللل : 
) وأمللالمجموعغغون إلغغى ميقغغات يغغوم معلغغوم )
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.تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا ضائع سدا
ومن فوائد الية الكريمة تمام قدرة الللله تبللارك وتعللالى
في جمع هذه المخلوقات, فإن قيل : هللل فللي اليلة مللا
يلدل علللى تقييللد القلدرة بالمشليئة ؟ فلالجواب: ل, لن
المقيد بالمشيئة ليس القدرة ولكن الجمع, وبهذا نعللرف
أن بعض الناس الذين يقولون: إنه على مللا يشللاء قللدير
قد أخطئوا خطئا عظيما وقيدوا ما أطلقه الله, فإن اللله

 علللى مللا(( إن الله على كل خشيء قدير ))قال : 
يشاءه وما ل يشاءه, وهؤلء يقولون : إنه على ما يشللاء
قدير, فقدموا المعمول وتقديم المعمللول يفيللد الحصللر,
إذا هو قدير على الذي يشاء وأما الذي ل يشللاءه فليللس
قدير عليه, وهذا اغلط عظيم, الله قادر على كللل شلليء
الذي يشاءه والذي ما يشاؤه, إذن هل ننهى من نسمعه
يقولها ؟ نعم, ننهاه عن ذلك ونقول : يا أخي قل ما قاله

 ل(( إسنه علغغى كغغل خشغغيء قغغدير ))الله عز وجل : 
تقل : على ما يشاء قدير, نسأل الللله تعللالى أن يجمعنللا
.وإياكم في رحمته, وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
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